
 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2011, di 

Laboratorium Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas 

Lampung. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian antara lain akuarium berukuran 

60x40x40 cm
3
 sebanyak 12 buah, peralatan aerasi, selang sifon, scoopnet, ember, 

baskom, timbangan digital, alat semprot (sprayer), kertas label, nampan, jarum 

suntik (spuit) 1 ml 23G, tabung eppendorf 1,5 ml, sarung tangan, masker, handuk 

bersih, mikropipet, tabung reaksi, labu erlenmeyer, cawan petri, jarum ose, 

bunsen, hemositometer, kaca obyek, kaca penutup, spektrofotometer, vortex, hot 

plate stirrer, mikroskop, autoclave, kertas kopi, plastik tahan panas, thermometer, 

pH meter, dan DO meter (Lampiran 2).  

 

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan antara lain ikan mas berukuran ± 10 cm 

sebanyak 50 ekor untuk uji LD50 dan 120 ekor untuk perlakuan, pakan komersil 

(pelet) CP 781-2, probiotik, biakan bakteri A. salmonicida, garam, minyak imersi, 



media TSA (Lampiran 3), media TSB (Lampiran 4), alkohol 70%, larutan EDTA 

10%, methanol, larutan Turk’s, dan Giemsa (Lampiran 5). 

 

C. Desain Penelitian 

 

 

Penelitian dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 

perlakuan yaitu perlakuan 1 (pakan tanpa penambahan probiotik), perlakuan 2 

(pakan+probiotik diberikan setiap hari), dan perlakuan 3 (pakan+probiotik 

diberikan setiap 5 hari sekali). Tiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali ulangan, 

dengan asumsi ukuran dan kondisi ikan, lingkungan, serta konsentrasi bakteri uji 

tantang pada masing-masing perlakuan uji homogen. 

 

 

D. Prosedur Penelitian 

 

 

Pelaksanaan penelitian terbagi atas tiga tahap (Lampiran 1), yaitu: 

1) Tahap persiapan, meliputi persiapan wadah dan ikan uji, uji LD50, serta 

pencampuran pakan dengan probiotik. 

2) Tahap pelaksanaan yaitu pemberian pakan probiotik, uji tantang dengan bakteri 

A. salmonicida, dan pengambilan darah. 

3) Tahap pengamatan, meliputi pemeriksaan darah, perhitungan RPS (relative 

percent survival) ikan mas, serta pengamatan kualitas air. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Tahap Persiapan 

 

 

1.1 Persiapan Wadah dan Ikan Uji 

 

 

Wadah yang digunakan berupa akuarium berukuran 60x40x40 cm
3
 sebanyak 12 

buah, masing-masing akuarium digunakan untuk 10 ekor ikan. Wadah disusun 

secara acak dan diberi label (Lampiran 6), kemudian diisi air yang telah 

diendapkan selama 24 jam sampai ketinggian 25 cm atau ± 60 L air dan diaerasi. 

Sebelum digunakan, akuarium dicuci dengan sabun dan didesinfeksi 

menggunakan chlorin kemudian dibilas hingga bersih dan dikeringkan. 

 

Ikan uji yang digunakan dalam perlakuan adalah ikan mas berukuran panjang       

± 10 cm sebanyak 120 ekor. Sebelum dimasukkan ke dalam akuarium, ikan uji 

direndam terlebih dahulu dalam larutan garam konsentrasi 5 ppm selama 5 menit 

dengan tujuan untuk melepaskan ektoparasit yang menempel. Setelah itu ikan uji 

ditebar ke dalam akuarium dan dilakukan adaptasi selama satu minggu dengan 

pemberian pakan menggunakan pelet tanpa probiotik. 

 

 

1.2 Uji LD50 

 

 

Uji LD50 dilakukan untuk mengetahui konsentrasi bakteri yang dapat 

menyebabkan kematian ikan uji sebanyak 50% dari populasi awal. Dari hasil uji 

tersebut, dapat diketahui konsentrasi bakteri yang akan diinfeksikan pada ikan uji. 

 

Uji LD50 dilakukan dengan menyuntikkan bakteri A. salmonicida pada ikan mas 

dengan konsentrasi berbeda yaitu 10
4
, 10

5
, 10

6
, 10

7
, dan 10

8
 cfu/ml dengan 

menggunakan teknik pengenceran berseri (Lampiran 7). Tiap perlakuan 



menggunakan 10 ekor ikan. Penyuntikan dilakukan sesuai perlakuan konsentrasi 

secara intraperitoneal sebanyak 0,1 ml/ekor ikan. Pengamatan jumlah kematian 

ikan dilakukan selama 7 hari. Perhitungan LD50 sebagai berikut (Reed et al., 1938 

dalam Yuliawati, 2010) (Lampiran 8): 

                
                       

                                          
 

Log negatif LD50 = Log negatif (konsentrasi di atas 50%) + selang proporsi 

 

1.3 Pencampuran Pakan dengan Probiotik 

 

 

Probiotik dicampurkan ke pakan yang sebelumnya telah diukur dosisnya yaitu       

3,3 ml/kg pakan. Pengenceran probiotik menggunakan air dengan perbandingan 

1:50. Pencampuran dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan probiotik ke 

pakan menggunakan sprayer dan kemudian dikeringanginkan selama ± 2 jam 

(Lampiran 9). 

 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

 

 

2.1 Pemberian Pakan Berprobiotik 

 

 

Penentuan waktu pemberian pakan berprobiotik berdasarkan penelitian Agustina    

et al. (2006) yaitu: 

P1 : pakan tanpa penambahan probiotik 

P2 : pakan + probiotik diberikan setiap hari 

P3 : pakan + probiotik diberikan setiap 5 hari sekali 



Pakan berprobiotik diberikan sesuai waktu pemberian selama 28 hari waktu 

pemeliharaan dengan frekuensi dua kali sehari yaitu pukul 09.00 dan 16.00 WIB 

menggunakan FR 3% dari total bobot tubuh. 

 

 

2.2 Uji Tantang 

 

 

Uji tantang dilakukan pada hari ke-22 waktu pemeliharaan dengan metode injeksi 

yaitu menyuntikkan patogen aktif A. salmonicida ke dalam tubuh ikan secara 

intraperitoneal dengan menggunakan konsentrasi bakteri sesuai hasil LD50 yaitu 

10
6
 cfu/ml ke semua ikan uji dalam perlakuan. Penyuntikan dilakukan pada 

intraperitoneal dikarenakan pada intraperitoneal banyak terdapat makrofag 

sehingga bakteri yang disuntikkan dapat langsung direspon oleh makrofag. 

 

 

2.3 Pengambilan Darah 

 

 

Pengambilan sampel darah dilakukan pada hari ke- 0, 14, 21, dan 28. Sampel 

darah diambil dari satu ekor ikan yang dipilih secara acak pada setiap akuarium. 

Sebelum digunakan, jarum suntik dan tabung eppendorf dibilas dengan larutan 

EDTA 10% untuk mencegah pembekuan darah. Pengambilan darah dilakukan 

melalui vena caudalis yang berada di pangkal ekor ikan menggunakan jarum 

suntik 1 ml. Ikan yang telah diambil darahnya kemudian dikembalikan ke 

akuarium semula. Kemudian darah disimpan dalam tabung eppendorf untuk 

kemudian dilihat parameter hematologinya.  

 

 

 



3. Tahap Pengamatan 
 

 

3.1 Pemeriksaan Darah 

 

 

Pemeriksaan darah dilakukan untuk melihat pola peningkatan respon imun dengan 

menghitung total leukosit dan diferensial leukosit dalam darah. 

a. Pengamatan total leukosit (Anonim, 2008 dalam Yuliawati, 2010) sebagai 

berikut (Lampiran 10): 

1. Bilik hitung hemositometer dan kaca penutupnya dibersihkan dengan 

alkohol 70%, kemudian kaca penutup dipasang pada hemositometer. 

2. Sampel darah dihisap dengan pipet berskala sampai 0,5 dilanjutkan dengan 

menghisap larutan Turk’s sampai skala 11 (pengenceran 1:20), kemudian 

digoyangkan selama 3 menit agar bercampur homogen. 

3. Empat tetesan pertama dibuang, tetesan berikutnya dimasukkan ke dalam 

hemositometer dengan meletakkan ujung pipet pada bilik hitung tepat batas 

kaca penutup dan dibiarkan hingga bilik hitung tersebut terisi cairan secara 

perlahan. 

4. Bilik hitung yang telah terisi dibiarkan selama 3 menit agar leukosit 

mengendap dalam bilik hitung. 

5. Bilik hitung tersebut diletakkan di bawah mikroskop menggunakan 

perbesaran 100x. 

6. Penghitungan dilakukan pada 4 kotak besar hemositometer dimana setiap 

kotak besar terbagi menjadi 16 kotak kecil. 

 

 

Total leukosit/mm
3
 =  jumlah sel leukosit terhitung x pengenceran 

 



b. Pengamatan diferensial leukosit dalam penelitian meliputi pengamatan 

neutrofil, monosit, dan limfosit. Eosinofil dan basofil yang juga termasuk 

dalam leukosit, tidak dihitung karena eosinofil dan basofil sangat jarang 

terlihat di dalam sirkulasi darah ikan (Erika, 2008). Eosinofil dan basofil 

berperan dalam infeksi parasit dan respon alergi (Nabib et al., 1989 dalam 

Erika, 2008). 

Pengamatan diferensial leukosit sebagai berikut (Lampiran 11): 

 

 Pembuatan sediaan apus darah 

1. Kaca obyek dibersihkan dengan alkohol 70%. Kemudian diletakkan 

setetes darah ikan uji kira-kira 1 cm dari ujung sebelah kiri kaca obyek. 

2. Sisi kiri kaca obyek dipegang dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri. 

Kaca pemulas dipegang dengan tangan kanan dan diletakkan di depan 

tetesan darah membentuk sudut kira-kira 30
o
 dari kaca obyek membuka 

ke kanan. 

3. Kaca pemulas disentuhkan pada tetesan darah kemudian digeser ke arah 

kanan sehingga darah tersebut akan menyebar sepanjang sisi kaca 

pemulas, selanjutnya dikeringanginkan. 

 Cara pewarnaan Giemsa 

1. Sediaan apus darah diletakkan di baki dengan sediaan apus di sebelah 

atas. 

2. Sediaan tersebut digenangi dengan methanol secukupnya selama 5-10 

menit, kemudian kelebihan methanol yang terdapat pada sediaan 

dibuang, selanjutnya digenangi dengan Giemsa selama 25 menit. 

3. Dibilas dengan aquades dan dikeringanginkan. 



 Cara pemeriksaan 

1. Minyak imersi diteteskan pada bagian sediaan yang leukositnya tidak 

saling menumpuk, diamati dengan perbesaran 400x. 

2. Macam-macam bentuk leukosit dihitung sepanjang sediaan apus darah. 

Perhitungan dihentikan bila jumlahnya telah mencapai 100 sel leukosit. 

Hasilnya dihitung dalam %. 

 

 

3.2 Perhitungan RPS (Relative Percent Survival) Ikan Mas 

 

 

Persentase perlindungan relatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan probiotik 

dalam melindungi ikan dari infeksi bakteri A. salmonicida pada masing-masing 

perlakuan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Amend, 1981 

dalam Passarela, 2006): 

    [  
                                   

                                         
]        

 

 

 

3.3 Kualitas Air 

 

 

Parameter kualitas air yang diamati adalah suhu, pH, dan DO. Pengukuran suhu 

menggunakan thermometer, pengukuran pH menggunakan pH meter, dan 

pengukuran DO menggunakan DO meter. Pengamatan kualitas air dilakukan dua 

kali sehari yaitu pukul 08.00 dan 15.00 WIB. Kualitas air yang baik dipertahankan 

dengan penyifonan setiap pagi hari sebelum pemberian pakan dan penambahan air 

baru sesuai air kotor yang terbuang. 

 

 

 



E. Analisis Data 

 

 

Data hasil penghitungan total leukosit (Lampiran 12) dan diferensial leukosit 

(Lampiran 13) dianalisis dengan ANOVA (Analysis of Variance) menggunakan 

software SPSS 19 pada selang kepercayaan 95% dan jika hasil berbeda nyata 

dilanjutkan dengan uji BNT pada selang kepercayaan 95% (Lampiran 14). 

Sedangkan RPS dan kualitas air dianalisis secara deskriptif. 

 


